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Sprawa: BR.0003.54.2020

Szanowny Panie Prezydencie,
 
18 stycznia 2018 r. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019 - 2022" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
Załącznikiem do uchwały był plan przygotowany przez PWiK. W punkcie 7 mowa jest o inwestycjach w sieci wodociągowe i kanalizacyjne. W
związku z powyższym proszę o informację:

1)     W sprawie długości nowej sieci wodociągowej zbudowanej w Rybniku przy użyciu środków PWiK, a także długości nowej sieci, w
którą zainwestowali mieszkańcy Rybnika. Proszę również o podanie wartości inwestycji dla tych dwóch typów inwestycji w nową sieć.
Proszę o dane za 2019 rok.
2)     W sprawie długości nowej sieci kanalizacyjnej zbudowanej w Rybniku przy użyciu środków PWiK. Proszę o dane za 2019 rok.
3)     Proszę o informację w sprawie łącznej kwoty przeznaczonej na inwestycje w nowe sieci na terenie Rybnika, a także w
odbudowę/modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Rybnika w 2019 roku.

 
Z poważaniem
Wojciech Kiljańczyk
Radny Rybnika

P Please consider your environmental responsibility before prin�ng this e-mail /Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

 

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości nie może jej

Pan/Pani ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę i

usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w tej wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej transmisji.
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